
Ordföranden har ordet!
Det var roligt att så många kom och deltog i 
årets årsmöte. 
Tag nu chansen att åter träffas och ha trevligt 
tillsammans på upptaktsmötet om våra

Edshultstorp torsdagen den 13 mars 
klockan 1900 i Vickenstorp skola

Tills dess hoppas jag att ni hinner titta efter i 
vilket skick namnskyltarna är, som sattes upp 
för  många  år  sedan,  det  vore  också  kul  om 

någon  har  lite  historik 
och livsöden om en torp-
are eller en husar.
Efter  vår  annons  om 
campingarrendator  har 
intresset  varit  väldigt 
stort. Några har varit och 
tittat och flera är på gång, 

en intressent  ska vi  grilla  lite  grundligare  på 
nästa styrelsemöte.  Vi får hålla tummarna för 
att det ska bli bra.

Med vänliga hälsningar från
Er ordförande

Sivert Karlsson

I Gummarp sker saker!

I dagarna har markarbete påbörjats för utbygg-
nad  av  ladugården  hos  den  unge  och  glade 
bonden Matthias Paulsson.
Därmed möjliggörs  en utökning av mjölkko-
beståndet upp till 75 djur.
Dessutom investeras i en flytgödselbrunn.
Edshults-Kontakten  har  säkert  anledning  att 
återkomma senare  i  år,  ty hela  investeringen 
beräknar  Matthias skall vara i drift under höst-
en.

C-G Walfridson
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 Det kom ett brev!
Ett klargörande till ”Uppsnappat” i förra numret 
av Edshults-Kontakten
Den 6 september var jag på hemväg från Eksjö 
då  det  på  vägen  mellan  Vakten  och  Edshults 
säteri sprang ut ett djur på vägen framför min 
bil. Jag hann tyvärr inte bromsa utan djuret blev 
ihjälkört.
Jag stannade då och fick se att det var en utter.
Det syntes lite blod i näsborrarna.
Under tiden, som jag stod och funderade på vad 
jag  skulle  göra,  kom  Irene  Melkersson  och 
hennes dotter.
De tog med sig uttern och dottern lämnade in 
den  till  Jägargården  Skedhult  i  Eksjö.  Hon 
skulle ändå åka förbi.
I  januari  2008  fick  jag  ett  brev  från 
Naturhistoriska  Riksmuseet  i  Stockholm.  De 
tackade för insänt djur,  samt uppgifter om tid, 
plats och fyndsätt.

Lilian Sädbom, Lyckås
Edshults Församling
”Se,  vi  går  upp  till  Jerusalem  i  heliga  faste-
tider…” Det är de första fina stroferna i psalm 
135, som sjungs mycket så här i fastetider. För 
så  långt  är  vi  redan,  mitt  i  fastan,  d  v  s 
Midfastosöndagen i morgon.
Litet  om  liturgisk  färg;  I  fastan  är  det  den 
vackra  violetta  färgen som gäller,  utom nästa 
söndag, den 9 mars, Jungfru Marie bebådelse-
dag, då det skall vara vitt. Palmsöndagen är det 
åter  violett,  men  sedan  fortsätter  det  vita, 
bortsett  från  Långfredagens  svarta  färg,  ända 
till och med söndagen före pingst. Pingstdagen 
är röd och Annandag pingst finns ju inte längre.
 Som jag  nämnde  förra  gången,  pågår  också 
SKM/Lutherhjälpens  fasteinsamling  under 
denna period. I år med temat ”Vatten för livet”. 
Pengarna  skall  användas  till  att  människor, 
främst i tredje världen, skall få tillgång till rent 
vatten. Vi som har vatten i överflöd har svårt att 
föreställa  oss  brist  på  vatten.  Vatten  för  liv!! 
Som  vanligt  avslutas  fasteinsamlingen 
Palmsöndagen,  som i år infaller redan den 16 
mars. Då blir det offergång i kyrkan, men Du 
som  av  någon  anledning  inte  kan  ta  dej  dit 
denna dag, misströsta inte; Lägg din gåva i ett 
kuvert,  skriv  Lutherhjälpen  på  det  och  ring 
någon av kyrkvärdarna så hämtas kuvertet.

En hundralapp per församlingsbo skulle ju 
ge ett stycke över 17.000:-
Det  vore väl  inte  så  illa.  Fast  det  är  väl  rent 
vatten värt?
Nog om Palmsöndagen.  Först kommer ju mor-
gondagen, den 2 mars, d v s Vasaloppsdagen. Vi 
fortsätter då traditionen med blåbärssoppa och 
kaffe  med  tilltugg  i  församlingshemmet  efter 
gudstjänsten,  samtidigt  som vi  ser  målgången 
på TV. Förtäringen bjuder vi på, men vi samlar 
in en slant till fasteinsamlingen. Väl mött!
Det förtjänar kanske också att nämnas redan nu, 
att  vi  bokat  Nils-Börje  Gårdh  till  Edshults-
dagens gudstjänst,  vilken  logiskt  sett  kommer 
att utformas som en musikgudstjänst. Anteckna 
alltså den 27 juli redan nu. Övrig utformning av 
dagen  får  vi  återkomma  till  i  samråd  med 
samhällsföreningen.  Vad  gäller  evenemang  i 
övrigt,  hänvisar  vi  till  pastoratsblad  och  an-
nonsering.
Välkommen till alla nya och nygamla 
samlingar!

Evert Alf
Vildsvin och återvinning
Två  gästtalare  satte  aktuell  prägel  på  Bellö-
ortens LRF-årsmöte i Vickenstorps skola den 13 
februari.
Länsförsäkringars Lars-Åke Karlsson berättade 
om den återvinningsförsäkring som hans bolag 
startat tillsammans med stiftelsen Håll  Sverige 
Rent.
Nu kan  försäkringstagaren  kostnadsfritt  bli  av 
med besvärligt avfall som skrot, oljor och färg-
er.  Sådant  som inte  omfattas  av  producentan-
svar. Han puffade också för Säker Gård.
Kennerth Larsson pratade vildsvin. Han kunde 
ämnet. Deras vanor, hur man jagar, hur man ut-
fodrar och hur man styr deras tillvaro och antal. 
Av avdelningens 86 medlemmar var  ett  20-tal 
närvarande.
Styrelsen omvaldes. Christer Gustafsson, Gum-
marp är därför ordförande även i år.
Kyrksöndag,  bowling,  företagsbesök  och 
studiecirkel är aktiviteter man skall ägna sig åt. 
Ny i valberedningen blev Torgny Evertsson.

Evert Alf



Jan reste till Beijing
Del 2
Vi passerar Irkutsk och nu har landskapet blivit 
betydligt mera kuperat och omväxlande. Tidigt 
nästa morgon ropar någon att vi kommit fram 
till Bajkalsjön. Där låg den, världens djupaste 
sötvattensjö,  nästan två kilometer djup.  Tåget 
stannade en kort stund. Vi hade inte behövt ha 
så bråttom upp, för tåget körde sedan alldeles 
längs  stranden.  Att  passera  kortändan på den 
avlånga sjön tog mer än fem timmar. Det var 
mera hav än sjö.  Denna sjö och dess omgiv-
ningar har ett så unikt växt- och djurliv (fisk), 
så  att  det  inte  finns  någon  annanstans.  Sjön 
innehåller ca 1/5-del av allt sötvatten på jorden. 
Vår medresande tågexpert talade om att innan 
järnvägen var helt  utbyggd runt södra halvan 
av sjön skedde överfarten sommartid med färja 
och på vintern lade man ut räls på den oftast 
mer  än  tre  meter  tjocka  isen.  Snö  förekom 
mycket sparsamt. Samma dag passerar vi Ulan-
Ude staden där järnvägen delar sig till Vladivo-
stok och Mongoliet.
Vid Sukhbaatar  passerar  vi gränsen till  Mon-
goliet. Om vi tyckte att det var enkelt att kom-
ma in i Ryssland  var det desto omständligare 
att komma ut. Bistra men korrekta tjänstemän 
av båda könen kontrollerade våra pass. Vi fick 
fylla  i  ett  flertal  blanketter och uppge vad vi 
hade med oss. Sedan var de borta länge med 
våra pass. Andra kontrollerade kupéerna, lyste 
och kröp i ventilationstrummor och andra fack 
och  demonterade  delvis  toalettutrymmena. 
Däremot gjorde de inga egentliga kroppsvisita-
tioner  eller  noggrannare  undersökningar  av 
resväskor, så det kunde varit värre. Efter fyra 
timmar var de klara och vi fick fortsätta. Efter 
ett par kilometer stannade tåget igen och mon-
golerna gör om samma sak ännu en gång, men 
det gick på två timmar. Under dessa sex tim-
mar mellan 2000 – 0200 fick ingen lämna kupén 
eller  besöka  toalett.  De  magsjuka  hade  då 
dessbättre tillfrisknat. Restaurangvagnen byttes 
nu  mot  en  tjusig  Mongolisk  salongsliknande 
sak  med  ädelträ  och  gulddekor.  Priset  halv-
erades och maten blev dubbelt så bra, så nu åt 
vi igen och ingen blev sjuk.
Landskapet  som  sista  dagen  i  Sibirien  varit 
omväxlande  blev  nu  ännu  mera  kuperat  och 

bergigt för att så småningom övergå till slätt-
landskap  utan  träd  med  svagt  gräsbevuxen 
stäpp  på  gränsen  till  öken.  Mongoliet  är  ett 
mycket  annorlunda och intressant land.  Fyra 
gånger så stort  som Sverige med ett invånar-
antal på 2,8 miljoner människor, varav en mil-
joner bor i huvudstaden Ulan Bator, dit vi an-
länder nästa dagen och möts av vår mongoliska 
guide, som talar engelska. Vi körs till  ett ny-
byggt hotell vars namn är Chinggis Khaan. Då 
var det skönt att duscha och äta mat vid riktiga 
bord.  Flygplatsen,  banker,  affärer,  barer  mm 
har ofta detta namn, som är mycket populärt. 
Chinggis Khaan var under 1200-talet en fram-
gångsrik krigare, som lade under sig stora land-
arealer.  Han  härskade  över  Mongoliet,  Kina 
och större delen av Asien, ända fram till Öster-
rike. Aldrig någonsin under världhistorien har 
en ledare härskat över så stort område.
Staden  gjorde  inte  alls  intryck  av  att  vara 
storstad. Inga höghus, gles utspridd bebyggelse 
på  en  slätt,  gles  trafik  med  gamla  buckliga 
bilar.  Trots  bucklor och avskrap syntes ingen 
rost  på  dessa  bilar,  troligen  beroende  på  det 
mycket torra inlandsklimatet. Blandat vänster- 
och högerstyrda bilar. På min fråga till guiden 
varför, svarar han att de högerstyrda är import-
erade begagnade från Japan, som har vänster-
trafik.
Första dagen gjordes en stadsrundtur med buss 
och varje gång vi stannade ”pryddes” platsen 
av en buddhastaty.  På ett  munkkloster  vi  be-
sökte stod inomhus en 22 meter hög staty, som 
enligt en annan lokalguide, var täckt med ett 1 
decimeter tjockt guldlager.  Jag trodde inte på 
detta.  När  vi  senare  besökte en ca  två  meter 
hög buddhastaty påstod guiden att den bestod 
av massivt guld. Jag klev förbi en repavskärm-
ning och knackade på den med knogen. Det sa 
tjong.....,  alltså  ”bara”  förgylld  plåt.  Detta 
gillades inte av guiden. Buddhatempel var vad 
staden mest hade att visa upp, men vi besökte 
även  ett  stort  naturhistoriskt  museum.  Det 
visade sig att många av de vilda djur vi har i 
Sverige  (älg,  ren,  varg,  lo  mm)  fanns  eller 
funnits  där men något annorlunda.  Där fanns 
också världens bäst bevarade dinosaurieskelett. 
På kvällen ser och hör vi en show med typisk
Mongolisk musik. Den kvällen var det skönt att 
få ligga i riktiga sängar.



Nästa dag tog vi bussen ut på landsbygden där 
de flesta lever som nomader, i en speciell sorts 
tält  kallade  jurta.  De  är  plattare  än  tält  med 
någon sorts  filtisolering under  ett  yttre  tätare 
skikt, alla lätt demonterbara. I resan, som var 
något av en äventyrsresa ingick att vi skulle bo 
två nätter i dessa jutar  samt att  vi  sista biten 
skulle rida på hästar över ett bergpass.
Några  få  plusgrader  och  en  hård  motvind 
gjorde att man snart saknade både mössa och 
vantar.  Hästarna var små och hade lättare för 
att stanna än skena, så alla red med. Skönt att 
vid ankomsten få komma in i en stor uppvärmd 
jurta  och  bli  serverad  god  mat.  Mongolerna 
själva  drack  te  men  som  västerländsk  turist 
kunde  man  välja  kaffe.  Bådadera  serverades 
alltid före maten. När man efteråt druckit ur det 
då kalla kaffet fick man mera och då varmt.
Tältlägret, som i viss mån var anpassat för de 
få turisterna i landet låg i en dal med höga berg 
vid sidorna. Vi bodde fyra i varje jurta.  Dessa 
var försedda med en kamin och vi fick en hög 
ved att  elda  med,  så  det  blev jättevarmt och 
mysigt.  Själva  eldade  de  mest  med  torkad 

gödsel.  Tjocka filtar  och täcken gjorde att  vi 
inte frös trots att det svalnade under natten. På 
morgonen  kom en  liten  tjej  och  tände  i  alla 
kaminer så när vi gick upp var det varmt. Alla 
mongoler var platta i ansiktet, ungefär som de 
skulle sprungit in i en vägg, men såg trevliga ut 
och var så också. När vi kom ut var det fyra 
minusgrader,  men  då  det  var  en  sällsynthet 
med  moln  blev  det  15  –  20  grader  varmt 
dagtid.
En dam i  sällskapet  gick  hela  tiden  omkring 
med  en  temperaturmätare  med  givare,  som 
alltid  hängde ut  från  någon ficka  eller  rygg-
säcken.  Hon informerade oss  regelbundet  om 
aktuell  temperatur.  Vi  kallade  henne  så  små-
ningom ”fru Celsius”,  vilket  hon inte  tycktes 

ha något rmot.
Under dagen åker vi med bussen till ett annat 
jurtaläger  i anslutning till Terelj nationalpark. 
Om jag inte  minns fel  heter  det  Turtle  Rock 
Ger Camp och ligger på slättland. Alla vägar 
även nära huvudstaden var ojämna och håliga. 
Oftast  var  det  inte  väg  utan  bara  spår  i  det 
grusliknande lanskapet. Kött vi åt kom från får 
och  getter  som slaktades  ute  alldeles  bakom 
utspisningsstället, så allt var helt färskt.
Stora skockar av hästar betade i omgivningen 
och även mycket små barn hade en häst att rida 
på. Hästarna mjölkades och vi blev bjudna på 
hästmjölk.  Det  smakade,  om jag får  uttrycka 
mig så, något i hästväg. Något så beskt och i 
mitt  tycke  illasmakande  har  jag  nog  aldrig 
känt.  Det var naturligtvis stomjölk  men man 
kunde nästan tro att ......... Nä det kan man inte. 
Utan hästar fanns mängder av kor, får,  getter, 
tapirer och kameler. Enligt uppgift ca 30 mil-
joner. Dessa djur gick alltid utomhus och fritt 
året  runt,  alltså även vintertid då det  normalt 
var tjugo till  tjugofem minusgrader, ibland ner 
till  fyrtio  minusgrader.  Inga  skydd,  inte  ens 
några  träd  och  ingen  utfordring  utan  de  fick 
skrapa fram vad de kunde av gräs under snön. 
Mongoliet är den plats på jorden där man be-
finner sig längst bort från något världshav. På 
kvällen gick vi ut och beskådade den klaraste 
stjärnhimmel  jag någonsin  sett.  En  viss  höjd 
över havet, all avsaknad av störande belysning 
och en förmodligen ren luft bidrog naturligtvis 
till  detta.  Här  kände  man  sig  verkligen  vara 
långt från det civiliserade samhället.
Mongolerna  lever  mest  på  naturhushåll  men 
pengar de får in kommer från kött av de svarta 
getter  de  kammar  ullen  från.  Det  blir 
kaschmirull.  Denna  är  mycket  värdefull  och 
dyr. Även kameler och tapirer klipptes.
Tillbaka till Ulan Bator och samma hotell. På 
kvällen imponerande acrobatuppvisning.
Nästa dag fortsatte vi med tåget. Nu finns inte 
elektricitet längre, så tåget dras av två diesellok 
på serpentinspår upp till en högplatå och öken. 
När vi tittade ut genom fönstret såg vi ibland 
de två loken samtidigt som vi såg ”svansen” på 
tåget.  Trots  att  det  var  diesellok rök de  som 
ånglok, så ibland såg vi ingenting. Vi passerar 
genom Gobiöknen där man ett tag inte kunde 
se något i horisonten i någon riktning.



Mongoliet  har  världens  sydligaste  barrskog  i 
norr  men  där  var  vi  inte  och  världens 
nordligaste  öken  där  vi  var.  Enda  plats  i 
världen  där  renens  och  kamelens  naturliga 
utbredning tangerar varandra.
Så småningom kommer vi till Sukhbaatar, som 
är gränsstad till  Kina.  Här är  gränskontrollen 
mindre  rigorös,  men  en  annan  upplevelse 
väntar. Alla hjul på tåget måste bytas. Ryssland 
och Mongoliet har en större spårvidd än Kina. 
Det  gick till  så  att  alla  underreden  med hjul 
lossas  från  övriga  vagnen.  Sedan  hissas  alla 
vagnar  upp  samtidigt,  underredena  dras  bort 
med wire,  nya skjuts  in,  vagnarna sänks och 
skruvas fast igen. Allt utfördes under en och en 
halv timma.
Resten av resan ner till Beijing gick genom ett 
fantastiskt  omväxlande  och  vackert 
berglandskap.  Mestadels  gick  järnvägen 
antingen  genom tunnlar  eller  dessemellan  på 
höga broar för att så småningom övergå till ett 
ganska  platt  jordbruklandskap.  Där  var  varje 
användbar  markbit  utnyttjad  till  det  yttersta. 
Mängder  av  bönder  arbetade  på  fälten  med 
enkla verktyg och maskiner. Nu stod flertalet 
vid fönstren och tittade ut. Dessutom hade det 
blivit så varmt att vi kunde öppna vissa fönster 
och  få  klar  sikt.  Vid  gränsen  hade 
restaurangvagnen  återigen  bytts,  nu  mot  en 
kinesisk, priset halverats igen och maten ännu 
bättre.  Nu hade ingen lust  att  äta  annat  än  i 
restaurangvagnen.  Inresan  till  stationen  gick 
genom stora slum- och kåkområden för att slut-
ligen  stanna  exakt  på  minuten  enligt  tidtab-
ellen.  När  vi  steg  av  tåget  var  det  tjugonio 
grader varmt. Vi var framme vid resans slutmål 
Beijing i Kina. Här skulle vi tillbringa resans 
sista fem dagar.
Vi konfronterades med vår guide, en liten nätt 
kinesisk  tjej.  Vi  fick  kalla  henne  Lisa.  Hon 
heter ju något annat, som vi inte kunde uttala 
och ännu mindre skriva. Hon talade engelska, 
första  dagen lätt  och  förstående,  sedan  snab-
bare  och  snabbare,  så  att  vi  sista  dagen  nog 
missade  en  del  information.  Vi  åkte  en  bit 
längs stadens längsta gata, ca fyra mil, på vår 
väg till hotellet, centralt beläget och endast 800 
meter från Himmelska Fridens Torg.
Kina har numera besökts av så många svenskar 
så  därom är  kanske  inte  så  mycket  att  orda. 

Staden är helt platt och har ca femton miljoner 
invånare, tror man. Stadsbilden domineras fort-
farande av cyklister och andra tvåhjulingar, äv-
en om bilarna börjar skapa trängsel.
Vi besökte på rundturerna bland annat en läng-
re landsvägsrunda, de klassiska sevärd-heterna. 
Vi såg och besteg Kinesiska muren,  som vid 

anslutningen till det berg den sedan slingrar sig 
över , var oväntat hög. En lång och obe-kväm 
sten-trappa ledde upp till en avsats och dit såg 
det överkomligt att gå upp. Väl uppe fortsatte 
en ny trappa till en liknande avsats längre upp. 
Detta  upprepades  fyra  eller  fem  gånger.  I 
början var det en strid ström av människor på 
väg upp och ner.  Allteftersom vi  kom längre 
upp blev det glesare för att längst upp endast 
vara  några  kinesiska  skolungdomar  plus  två 
tuffa  vikingar.  Gissa  vilka?  Klättringen  upp 
och ner tog två timmar och då var det tret-tioen 
grader varmt. Vi gick ju inte längs hela muren, 
som  är  ca  650  mil  lång.  Ett  impone-rande 
bygge påbörjat år 200 före Kristi födelse.
 Vi  besökte  Förbjudna  staden,  ett  jättestort 
muromgärdat  område,  med  världens  största 
kejsarpalats, där olika kejsare härskat under ca 
500 år i 9999 salar och rum.
Vi besökte  Sommarpalatset  med  bl  a  en  över 
700 meter lång taktäckt korridor, helt täckt med 
målningar.  Himmelens  tempel  och  Minggrav-
arna stannade vi också till vid. Guiden tog oss 
till ställen där vi fick se  Silkesmaskodling och 
silkeframställn  och  tehus  mm.  Allt  var  sam-
mankopplat för försäljning till turister.
En dag ägnades åt rundtur i med besök hos en 
normalboende kinesfamilj.



Även detta var ”konstruerat” för turister. Största 
behållningen  därav  var  resan  med  cykeltaxi 
genom  mycket  trånga  gränder.  Mycket  enkla 
trehjuliga cyklar med soffa för två. Vi beteck-
nade  dem  som  treväxlade  med  enkel  växel-
mekanism. Den bestod av en krok med vilken 
cykelföraren lyfte en lång slak kedja mellan två 
olika  storakedjehjul  vid  pedalerna.  ”Lägsta 
växel” var ett handtag vid sadeln, som han gick 
av och drog i.
Som  före  detta  postanställd  är  man  nog  lite 
yrkesskadad,  så  när  en  posttjej  på  elmoped 
tömde, en av de tjusiga med krom försedda, 
brevlådorna, tittade jag lite extra.
Blir  någon förvånad när hon därefter  får fram 
vattenflaska  och  svamp  och  tvättar  brevlådan 
för att sedan torka den torr. Osvenskt!
Efter  att  varit  inne  på  ett  par  postkontor  för 
frimärksköp, utan att göra oss förstådda, hittade 
vi ett där två tjejer talade engelska. Detta var de 
så angelägna om att få göra att de följde efter ut 
på gatan, tydligen enbart för att få prova att kon-
versera på ett annat språk.
En dag åkte vi taxi. Det kostade 20 kronor för 
trettio  minuter  och gick  lugnt.  Vi  kom till  en 
jättestor  inomhusmarknad  där  tydligen  det 
mesta  fanns  att  köpa.  Man  tvingades  gå  med 
armarna i kors eller djupt nerstuckna i fickorna, 
annars  blev man påklädd olika  plagg av unga 
försäljare,  enbart  tjejer,  med  intensiv  försälj-
ningsanda. När jag provade ett par jeans var det 
stor ”cirkus”. Här var det pruta som gällde.
Köpte  som  souvenir  en  ”äkta  Rolexklocka 
tillverkad  i  Schweiz”.  Jag  prutade  ner  till  10 
yuan,  vilket  är  nio  kronor.  Till  min  stora  för-
våning  hade  den  batteri,  gick  igång  och  går 
fortfarande.
Hela tiden i Kina fick vi välsmakande mat, ofta 
från bord med en roterande bricka i mitten.

Eftersom vi var i Kina tyckte vi oss vilja prova 
att äta med pinnar på deras vis. Det gick ganska 
bra efter en viss tillvänjning så vi fortsatte med 
detta. Annars gick det ofta att beställa European 
eating tools och då fick man en gaffel eller sked.
Staden upplevdes som mycket ren. Trottoarerna 
sopades varje morgon, på nedfallna löv, då ing-
en kastade något och att ha hund var förbjudet. 
Luften  var  motsatsen.  Smog  gjorde  att  sikten 
aldrig var längre än 400 – 500 meter.
Ett intensivt byggande pågick inför Olympiska 
Spelen 2008. Fantasifulla stora arenor. Kvällstid 
gick vi, oftast sent, till Himmelska Fridens Torg 
för  att  titta.  Varmt  och  mycket  folk  ute. 
Militärer, poliser, vakter, vi vet inte vad som var 
vad men det kändes tryggt.
Sista  måltiden  innan  vi  reste  hem  bestod  av 
Pekinganka. Ska tydligen vara så.
Vi  hade  gärna  tillbringat  längre  tid  både  i 
Mongoliet och Kina, men efter tre veckor var vi 
ganska fullmatade på intryck, så  på något sätt 
kändes det bra att få åka hem.
Vi  flög  från  Beijing  klockan  1500 och  var  på 
Arlanda  klockan  1700.  Till  detta  kommer  sju 
timmars tidsförskjutning, alltså blir flygtiden sju 
timmar.
Samtliga  resenärer  var  mycket  belåtna  med 
resan,  så  under  hemfärden  skrev  någon  ett 
vykort  till  resebyrån  och  talade  om  att  allt 
fungerat till full belåtenhet. Alla skrev under.
Känt är ju att världens fattigaste kines heter Tom 
Peng Pung. Vi såg honom inte.  Inte heller hans 
fru som lär heta Inga Money.

Jan ”Brevbäraren” Karlsson

 I nästa nummer av Kontakten får Du  läsa en 
ny spännande reseberättelse.

Medlemsavgiften
För Er som inte betalat medlemsavgiften till 
samhällsföreningen, finns det nu möjlighet 
att göra det.
Avgiften är 50 kronor per hushåll och 
pengarna kan betalas antingen direkt till 
kassören Georg Albinsson eller till 
plusgirokonto 20 11 22-9. 



Du får gärna 
kommentera och gör 
gärna texten läsbar för 
publicering i 
kommande nummer av 
Edshults-Kontakten

Denna instruktion är skriven av min farmors far någon gång i mitten av 1800-talet. Han hade 
då av Magistratet i Grenna fått tillstånd att i staden med egna händer såsom försörjningsmedel 
idka Snickarehantverket.

C-G Walfridson



Talrik publik lyssnade på glad 
medryckande musik och sång

Edshults  föreläsningsförening  inledde  vår-
terminen  den  19  februari  med  ett  besök  av 
Charlotta och Towe Widerberg, Vimmerby och 
Anders Nilsson, Ingatorp.
De framförde ett program med glad och med-
ryckande musik och sång. Det var melodier av 
Evert Taube, Cornelis Wreswijk, Calle Jularbo 
m flera. 
Anders Nilsson hanterade dragspelet med bra-
vur, vilket framgick av ett par solonummer, bl 
a Bo Eves psalm.
Charlotta Widerberg sjöng även en egen sång 
"Till Karin på dopdagen"
Programmet uppskattades livligt av det talrika 
publiken, drygt 40 personer var samlade.
Ett  kort  årsmöte  ingick  också under  kvällen, 
som  avslutades  på  sedvanligt  sätt  med  sorl 
kring kaffeborden.
Och  till  sist  hamnade  undertecknade  i 
diskbaljan....................

Laila Svahn och Ulla-Ma j Ekenvärn
Minne
I ungdomens rosiga leende vår
När världen Dig tjusar och lockar
Giv akt på Din stig, se till var Du går
Se till vilka rosor Du plockar
Birgitta Bertilsson 5.4 1957
Ing-Britts Hultbergs klasskamrat i Ormaryd

Edshults föreläsnings-
förening våren 2008

Tisdagen den 4 mars klockan 1900

Jan-Olof Nilsson, Falkenberg
Anrop RedDog – Från helvetet över 
Hamburg till idyllen i Sverige.
Bilder.

Tisdagen den 18 mars  klockan 1900

Kurt Gabrielsson, Gnosjö
Bondens liv på 1940-talet

Tisdagen den 1 april  klockan 1900

Dag Zetterholm, Växjö.
Humor och hälsa i ord och ton.

Föreläsningarna hålls i 
Vickenstorps gamla skola.

Servering
Inträde: Vuxna20 kronor 

Barn 10 kronor
Terminskort 40 kronor

Vem är det som äter frön från 
grankottar?

Vid  en  skogs-
promenad  hitta-
de  jag  en  hög 
med  grankottar 
bredvid  en  stub-
be och på den var 
en  av  kottarna 
instoppad  i  en 
fördjupning  och 
frön var uppätna.

Anne-Maj Walfridson

Medarbetare i detta nummer:
Evert Alf  0381-430 14, Ulla-Maj Ekenvärn 0381-420 60,  Ing-Britt Hultberg 0381-430 20, Birger 

Nilsson 0381 – 420 47, Birgitta Rydén 0381-420 35, JanKarlsson 0381-430 15, Sivert Karlsson 
0381-430 05,  Lilian Sädbom 0381-420 27, Anne-Maj & C-G Walfridson telefon 0381 – 159 05

E-post till redaktionen edshults-kontakten@mail.eksjo.com
2008 utges Edshults-Kontakten normalt sista lördagen i månaden


